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Fredagen den l O juni 

-Du, hur ga!- det med Epas p·-hus? ~~r d<~ 
bestämt s I r1? 

·~ !ni'e än. Men komnunhrllrnHkt iof: ska oö;a 
det i'o!-sdagen d~.m 16/6' (J:-;h n l t dess"' 
si utspLwtcn· Sanarbei"skomlni'ti'E:n r.-oi' Epa.s 
p-hus. Det ska häncfil rr.ycke-r 1 veci~<H• 5-'..Jm 
komner. 

- Vadd.å? 

-.Pt! ·f' r eJ da o o::; h e :1 v och; t nmbt katt el u ·1·1 i·· 
ta på pr·oi·estkonst. Fern l und.e: hmsi'nEi:·er 
har sJJort affi9::hiovlor för atti .parntnnc: 
orn vad som händer· med en st-a<: ·s-:Jm si"?.n-· 
di9t faller undan för bilisr1<'3ns krav. G~, 
ti I l 8'Jtu!fspla·t s..:mt f 1e~triplc~'!'~>en, t(r~u·i 
den stoJ~ es "torg, rf:!wtenstor·gr;;t och C 1{~-
rnen s '"f"()rg f!"i~, se:~ o.:: h ·begr u n el:~ ~ 

- Bra ! Händ e~r det n~Gt me:? 

-På lördao vid 11·-i-i der: clnw .o-ii cr v::kl<:;r
·rbg _q en o•; ~;tar:. Det ?jr f o l k fr En L -i i le; Te -
a tc~r-n som med ::;ketcher, mu-s i k o:::-h ·!a l v i l l 

,, . l . l ' ' 
p21i<;inn& .unocuo:---n a o:n vö d so·n ~;tCJ:· pa ~>pE:-1 . 
l') O J J. l C! l J r r J LG gar· run·,· 1 e:-·a oan:-JE:T rnt'llicHI r:Da~ ;:;·m;---
tor(!, r~ t u ch t~:;r ten ,,:i-cw~; E:·j • ' · 

O:.:h p?.: tor~;daq den I(JS ~~~ :'-!.30 bli r Ö(d 
oppe~ l !möte-; rnf~d Blåso!- ke::;h:!r·n LJ'!anf ö: ;:;·ir.;clc-o·
ha l len, clE:ir- fu llm~ikti!]('l S?imrr.::n1rL1dc~r . S:xr, 
en pf'm; i nne l se t i l l p:1 l i t i i(f; i"'n<,; a.:-1 v<-A .l u n·· 
da bor ni'l iyc f\(~;--~ 

Torsd. 19- 21. Lörd. lO- 12. 

J . . 
:' 

. ' 

-f. l !'t c!ei d~ir later- Ju b;c;, me~, f in :·~~- ci·e·J
v er· k i k_l e:n n<~rJCHt vfwl<.l Lo eho n s <:;t i· ~;l·o·1 ,·1 ·ja '-' ... J 

E~l2.inderr 

- .la, ci(,t gö: df'i . .VPt<s ·f u llmekt i ~n: .. up;:> 
hal- mo·! i O:l·~n-a t orr. folkanrös-J-n i n:, i 'fT~;o3TI. 
Det Ei:- n?ind igen nagui ~>o-r. ·t i ll(t·s i cie;., 
ny:; kO-;J!!JtHtc; i l.agf3i l :;.cm ·t·Oider i k_rc,ft l jll : ·: 

i A:-. l vän·taT: pb c:en bf.i;- p~!itiker·na bord
ii~:y)2· fr<'jgan. O::h för en bo~dl~bunin.::, l: ri:lvs 

.... ,..._, , • • J 

b"r·a 22 rr.Jste~ a \ ' 6~5. 

· t<1.Ht 'l'yckE";r fal:t·lf,kt a'l'"t dsi b:)rcln f'11li::..s 
s§ pass rnå n::v" hed er l i g a p o! i 'l i k er 1 f u l ·,l -
n/:iki l 9e . He:d~r·l iqB nog c ti ; en ·fdc:c)eo ".->(J:r 
vi'icl:t f'n ~;2\flc;n c;;:>inl;nsstom vi l Ja ".'ra rEld:J 
~ .{ Ii . ' --' , . f~ p,, 10 <:rnE";!-,!ngen o:-:.1 n:n·ca ~,J~J <?. re:· der; , 

,!6$ oe·; ~01'1 rrt.'H1 ·j ·ycka .• O~.h svif-;er pc;j iti 
kG!'II3 ossJ s?.J ~;!.(;;;vi ·konarf> ih:.\l~! cie'l' i · i Il 

lvlen J;;3r, jag hjb l p~~ t i Il lfl Elci nt<fio'l'? 

-· Du f-:.an fi:ii~::;ök<; pEiverl·;,a Hd inar· pol itikr?~ , 
H i ng up;' d""" oc:h -~.s~J .v:ad du ·J·y.::; !'"~" o:;h 
c; i shrtn;·c. r.wc: de1r:, f . l k-!r· :;k r i v, E l ler i' i?.J l r' 
·t i il 2'l'! df:lr-: ui flyobla.c: (r ir,o J.rik WrJ~:i· · ·· 
l i r· ·:·t) l i~) 0:?. FJ) , rJ ,-; kör, o:::.k~J:J s~·n& 
!?tpro';_ i dlna fönst.c~r n:ed kro\ret ' ' Slaf' ~'!: 
E.pas, p-hus' ' . 0 -:::h hon ii l l appc:!lrrröi'r:t clon 
l (' 'l ('. . • " . • . . 
.10. ;J!<:r !V lTt::=,i.'l!XLc;r~_;: ·t 111 i· !dr; 1nga'"!•Z. 

l-:j2.:1r) u::. ~ at-J- v .i.ro3 jl(J! i·ti!~ei'ml voc' lun-· 
d a b():· n<1 t yc: l ~6 , ..... .. 



Yttrandefriheten i Italien 

Vår artikel om Italien från förra 
VB fortsätter här. Artikeln är 
som. den minnesgode kommer ihåg 
ett svar nå en ledare i ämnet i 
Arbetet. Arbetet vägrade emel
lertid att ta in artikeln. 

Som Arbetet väl inte kan va a ovetande om 
finns ir.om själva Democrazia Cristiana(DC), 
grupper av arbetare o r ganiserade i ACLI 
(Associazioni Cristiana Lavoratori Italiani). 
Det finns en majoritet srnåbönder, småhand
L·Lr e och småborgare som utövar starka ')å
tryck..ningar för ett samarbete med den kom
rnunistiskt organiserade arbetarklass.en. Det 
ar dessa nåtryckningar som Andreotti (DC) 
ger ·tttryck för när han säger att man måste 
s k;;. __ ,. 11ett nrogram med alla de oartier som 
kM•. hetraktas som den Italienska författningens 
fäcer 11 • Den som hade varit intresserad av att 
ge en nyaaserad bild av den Italienska verk
Hg' te..'1. och PCI:s roll i dagens Italien kunde 
nt .·~ lite möda tagit reda T)å dessa fakta. Men 
Arbetet föredrar att istallet grunda en del av 
.:~1 l argumentering ')å den 11nurnera starkt väns-
erorienterade milanotidningen Corriere delle 

•. :er L so1n ser betydande faror med detta när
:rnandr:: 11 , I-lär krävs en viss grad av logik. Sn 
av de 11he\.ydande faror 11 som denna "starkt 
,<~1ste r orienterade milanotidning ., ser är att, 
i en stor koalit ·: 'ln mellan kristdemokrater 
och l:;:cmmun:ister, en av parterna skulle kun
na lida ett sammanbrott, som med största 
~ annolikhet skulle drabba DC och gynna PCI. 

1~ R B E T E T S L O G I K 

·M an undrar i logikens namn varför den så 
11 f>' ... rkt vänsterorienterade n<ilanotidningen!! 
s l<. ~.tle vara rädd för en förstär ~cning a v ar
betarkl:1ssens narti eller för en starkare en
h·~t mellan den orogressiva de.k:::s. av DC och 
det kommunistiska >Ja.rtiet. 
D · tidning som Arbetet kallar "den starkt 
vii .. sterorienterade milanotidningen' ' stfir 
i sjalva verket under PSDI : s (ung. social
demokrater) inflytande. Arbetet an _ränder be
t;:;; ckningen " starkt vänsterorienterade n en
bart som ett alibi för sin argumentering; 
g-::ncm att hysa samma farhågor som en. 
' 1starkt vänsterori enterad 11 tidning vill Arbe
Let framstå som en ·1olitisk vänsterkraft me
dan man i själva verket är språkrör för den 
c: elen av den svenska socialdemokratin som 
går samma oolitiska väg sorn PSDI i Italien 
o ch SPD i Västtyskland. 

·P OLlTISK OÄRLIGHET 

D et är alltså inte längre frågan om okunnig
het eller brist på logik utan politisk oärlighet. 
Man smutskastar ett kommunistiskt parti 

för sina kortsiktiga socialdemokratiska in-
tressen. Det nåstås vidare att PCI är "strikt 
centraliserat" och att det är 11mycket lite 
demokrati in01n partiet''. Våra misstankar 
att Arbt!tet inte k .. nner till det grundläggande 
i PCI: s sätt att arbeta och fungera stärks än 
en gång. l·Aan bemödar sig ~nte att ta reda 
på vad det kollel;:tiva ledarskapet innebär, 
och hur det fungerar i den dagliga orakti
ken. Det är tydligen bekvämare och mera 
fördelaktigt att falla tillbal<a "Jå sina djupt 
inpräntade fördornar än att ta reda 'Jå fakta. 

VERK L IG DEMOKRATI 

Varje viktigt lagförslag och parti':Jolitiskt 
ställningstaganie diskuteras 'Jå alla organi 
sationsni våer, dessuton1 är diskussion-en 
öppen även för i eke ryartimedlemn1ar. Man 
beräknar exern:>elvis att ca 15 milj. männi
skor deltog i partiets diskuss1on om en lag 
om kommunal expropriationsrätt, för att ta. 
ett exempeL Det lagförslag sorn sedan fördes 
fram i riksdagen var ett resultat av des sa 
diskussioner. Hur kan ett sådant oarti vara 
11strikt cent raliserat"? Jämför SAP:s råd
slag om § 32 och löntagarfonder med dess 
styrda fråg estallningar. När har vi exempel
vis i Arbetet sett en redogörelse för de 
olika ledamöternas ståndpunkter i progran1-
mati ska frågor i SAP:s verkställande ut
skott? I l tJnita (PCI:s tidning) kan vi läsa 
om det som tilldrar sig i PCI:s centralkorr.·
mittc i viktiga frågor (Om Arbetet inte har 
l'Uni ta skickar vi gärna ett ex.). Där får vi 
veta dom skillnader i uppfattningen som 
finns en1ellan ex. vis Longo och Berlingu
er. SkiJlnader som sedan skapar diskussioner 
och ställningstagande oå basnivä. Hur kan 
ett t= ådan t narti vara :'strikt centraliserat 11 ? 

(vi fortsätter artikeln i nästa numm.er) 

-~~----------------

Med anledning av den 
den ständigt resande 
badhuskomrr:itten: 


